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Kathleen Vercraeye: 
Een concreet beleidsplan voor de Orde van Vlaamse Balies 2017-2020 

Zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt

Een daadkrachtig beleid en een transparante werking van de Orde van Vlaamse Balies1, zijn 
de hoekstenen van mijn visie waarin betrokkenheid en kwaliteit centraal staan. Ik zal er ook 
over waken dat er zowel intern als extern duidelijk wordt gecommuniceerd. Zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt.

WAT MOET DE ORDE ZIJN?

WAT MOET DE ORDE DOEN?

 Het opzetten van een imagocampagne om de advocaat dankzij heldere 
 en toegankelijke informatie op de kaart te zetten. 

 Het organiseren van een advocatendag rond een actueel thema 
 voor alle advocaten en een ‘ronde van Vlaanderen’ langs alle balies 
 om meer betrokkenheid te creëren.

 Het faciliteren van digitale vaardigheden door o.a. opleidingen.

 De knowhow van de studiedienst sneller ter beschikking stellen van advocaten en 
balies en hiermee inspelen op de juridisch relevante actualiteit en de wetgeving 
pro-actief mee bepalen.

 Een structureel overleg met de stagiairs en stagemeesters met het oog op 
	 een	efficiëntere	stagebeleving.

 Peer reviews organiseren om de permanente vorming te ondersteunen.

 Welzijn op het tableau voor een betere levenskwaliteit van de advocaat en
 loopbaanbegeleiding voorzien voor advocaten die de balie wensen te/moeten 

verlaten.

 Via onze vaste vertegenwoordigers invloed aanwenden op Europees en 
 internationaal niveau.
 Gedragsregels moeten tot de essentie herleid worden, 
 maar ze moeten wel toegepast worden.

 De OVB heeft een maatschappelijke rol te vervullen en als ‘waakhond’ 
 van de rechtstaat optreden.

WIE DOET WAT

• De raad van bestuur als team
• De directie en de medewerkers als tandem
• De Algemene Vergadering als een democratische parlement  
•	De	commissies	als	reflectie-	en	adviesorgaan
• De stafhouders als bevoorrechte spreekbuis

MET WELKE MIDDELEN?





















1. Verder in de tekst OVB of Orde genoemd.
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WAT MOET DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES ZIJN? 

De Orde is er voor de advocatuur, maar moet ook oog hebben voor wat leeft in de maatschappij. 
Die taak haalt zij uit het Gerechtelijk wetboek. 

De Orde moet er zijn voor elke advocaat en elk advocatenkantoor, weze het klein, middel-
groot, groot, werkzaam op een thuismarkt of op Europees of internationaal niveau en voor 
elke balie (zoals ze nu bestaat en zoals ze zullen evolueren in een niet al te verre toekomst). 

De Orde moet de beroepsbelangen van de advocaten verdedigen en hen hiervoor verte-
genwoordigen bijvoorbeeld ten overstaan van de overheid en andere organisaties (denken 
we bijvoorbeeld aan het Instituut van de Bedrijfsjuristen). 

M.i. moet de Orde er dus prioritair voor zorgen dat zij voorwaarden creëert en in stand houdt 
voor een kwaliteitsvolle, leefbare advocatuur. Advocaten moeten ook morgen en overmor-
gen nog hun beroep kunnen uitoefenen. 

Er komen nog steeds advocaten bij maar de vraag naar bepaalde taken die traditioneel tot 
hun werkdomein behoren (geschillenbeslechting voor de rechtbank) gaat in dalende lijn. De 
markt van de vertegenwoordiging en het gespecialiseerd advies moet het werkterrein blijven 
van advocaten. Preventief advies om processen te vermijden zal aan belang winnen en nieu-
we mogelijkheden doen ontstaan (denken we maar aan bemiddeling waarbij de advocaat kan 
optreden	 al	 bemiddelaar,	 de	 advocaat-arbiter).	Mits	 innovatie,	 flexibiliteit	 en	 specialisatie,	
maar zonder afstand te doen van wat de advocatuur wezenlijk kenmerkt, zullen deze evoluties 
geen probleem zijn. 

Specialisatie is een noodzaak. Maar er is m.i. zeker nog toekomst voor generalisten. Er 
is en zal een grote diversiteit aan kantoren blijven bestaan. Het zullen wel professioneel uit-
gebouwde kantoren moeten zijn, die optimaal gebruik maken van IT (in een niet zo verre 
toekomst	robotisering/artificiële	intelligentie).	Dit	elimineert	m.i.	niet	de	solisten	en	kleinere	
kantoren voor zover zij in netwerkverband samenwerken voor bepaalde zaken of in bepaalde 
domeinen. Hun lagere kostenstructuur kan een voordeel zijn voor grotere of internationale 
kantoren; Voor een internationaal clienteel zijn gespecialiseerde internationale kantoren, net-
werken en structuren nodig. Taalkennis is dus heel belangrijk. 

Recente rapporten en lezingen over de advocatuur van morgen, zoals ‘horizon 2025’, het 
onderzoek dat in België op vraag van OVB en AVOCATS.BE werd uitgevoerd, of de DAV 
Zukunftsstudie die door de Deutsche Anwaltsverein over het beroep in 2030 werd gemaakt, 
zijn het er over eens dat de advocatuur zal blijven bestaan en relatief crisisbestendig is, maar 
allen zijn het er ook over eens dat er veranderingen op komst zijn. Zo boomde in Duitsland 
het	recht	van	informatietechnologie,	bank-	en	kapitaalrecht,	media	en	landbouwrecht,	fiscaal	
recht.	Zogenaamde	boutique	law	firms,	niche	kantoren	en	commercieel	gerichte	advocaten-
kantoren zagen hun omzet stijgen. Vele nieuwe kantoren werden opgericht, ook daar stijgt 
de advocatenpopulatie enorm. Anderzijds zien zij allen de concurrentie toenemen van andere 
juridische dienstverleners zeker in de adviessector, dus in het werk buiten de rechtbank.

Geheel of gedeeltelijk overschakelen naar het vervullen van gerechtelijke opdrachten (als 
bewindvoerder, collectieve schuldbemiddelaar, curator van faillissementen) is een moge-
lijkheid, doch niet iedereen wil dit doen. En op termijn is dit ook niet dé oplossing. Op dit 
terrein is er overigens ook concurrentie (of komt die er) én dit creëert bepaalde afhanke-
lijkheden. Geheel of gedeeltelijk overstappen naar de ’gesubsidieerde advocatuur’ (Pro Deo 
werk), zoals sommige van mijn gesprekspartner het noemen, kan en wil ook niet iedereen. 
Verenigbare activiteiten zullen aan belang winnen (bijvoorbeeld lesopdrachten).
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De Orde moet ervoor waken dat die advocatuur, zonder te raken aan haar kernwaarden van on-
afhankelijkheid en het beroepsgeheim, die nieuwe mogelijkheden optimaal ontdekt en gebruikt. 

Wat die onafhankelijkheid precies betekent zal telkenmale concreet moeten afgetoetst wor-
den. Bijvoorbeeld: kan het dat niet-advocaten (zoals verzekeringsmaatschappijen of banken) 
(mede)eigenaar worden van advocatenkantoren? Of houden we het bij kostendelen en sa-
menwerken	op	diverse	vlakken	en	mogelijks	een	beperkte	financiële	injectie?	Hoever	kan	de	
de samenwerking met derden gaan? Wat met het faillissement van een advocaat? 

Een onafhankelijke advocatuur, betekent dus: geen overheidsinmenging, geen beïnvloeding 
van derden en eerbiediging van een absoluut beroepsgeheim. Dit onderscheidt ons van an-
dere (juridische) dienstverleners. Dit betekent niet dat we geen oog hebben voor de veran-
derende noden van cliënten, voor de globalisering van advocatendiensten, voor de gevolgen 
van	de	financiële	crisis	van	2008	-2001	die	de	markt	van	de	juridische	dienstverlening	grondig	
heeft dooreengeschud.

Een goede positionering van ons beroep en een goede visibiliteit en goede reputatie van de 
advocatuur is dus cruciaal. Enkel in zo’n klimaat kan de Orde ook ten volle haar maatschap-
pelijke rol als actor van justitie en waakhond van de rechtstaat waarmaken en de belangen 
van de rechtzoekende beschermen. Ik belicht hieronder aspecten en actieterreinen van de 
OVB die aan het voorgaande werden afgetoetst. 

 
WAT MOET DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES DOEN?

OVER DE ADVOCATUUR COMMUNICEREN 
EN HET IMAGO VAN HET BEROEP BEVORDEREN 

Advocaten staan soms (nog al te vaak –   zeggen velen onder ons –  ) in een slecht daglicht. 
Nochtans werkt het merendeel van de advocaten hard en goed. De advocaat is voor velen 
echter nog altijd onbekend dus onbemind. Elke advocaat beïnvloedt het imago van de indi-
viduele advocaat en van de beroepsgroep in zijn geheel door zijn manier van werken. Wer-
ken aan het imago van ons beroep en de advocatuur op de kaart zetten en houden, is een 
langetermijnpolitiek. Dit vergt een doordachte communicatiepolitiek en een uitstekende 
kwaliteit van onze dienstverlening. 

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein: 

De Orde moet instaan voor heldere, toegankelijke informatie over wat een advocaat allemaal 
doet, via verschillende communicatiekanalen (digitaal, perscontacten, PR- en publiciteitsac-
ties). De bedoeling is op die wijze marktaandeel te behouden en nieuwe mogelijkheden te 
benadrukken. Een goede samenwerking met de media is hierbij cruciaal. 

Accuraat inspelen op de (juridische relevante) actualiteit is meer dan ooit noodzakelijk. Den-
ken we maar aan de informatie in verband met de rechtsbijstandverzekering.

De OVB moet ook aan de slag gaan met de resultaten, analyses en aanbevelingen van de 
recent opgerichte ombudsdienst Ligeca (ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur). 

 De hervorming van het balielandschap zal de pers zeker niet ontgaan. De OVB wil de com-
municatieverantwoordelijken van de balies voorbereiden en ondersteunen in hun contac-
ten met die pers. Dit kan uiteraard ook voor andere onderwerpen.
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We moeten aan de rechtzoekende duidelijk maken dat een advocaat op verscheidene terreinen 
actief is (advies/ verdediging/ negociëren en bemiddelen) en dit in alle gebieden van het 
recht. De advocatuur bestaat naast en als alternatief voor de andere juridische beroepen om 
belangen van rechtzoekenden te vrijwaren. We geven hierbij mee dat een advocaat een bij-
zonder	gekwalificeerd	vertrouwenspersoon	is,	die	op	behoorlijke	wijze	zijn	praktijk	uitoefent,	
zich hierbij volledig onafhankelijk opstelt, het beroepsgeheim eerbiedigt én dat er controle 
en toezicht is op die behoorlijke beroepsuitoefening. Deze communicatie dient niet alleen 
het algemeen belang van de advocatuur maar ook het belang van elke individuele advocaat 
evenals het belang van de rechtzoekende. 

Ik ga hier bewust niet verder in op talloze andere aspecten van (professionele) communicatie, 
zoals daar zijn de wetten van de communicatie etc. Feit is dat communicatie een vak is, en de 
OVB daarvoor, waar nodig, best een beroep doet op professionals terzake (advies en bege-
leiding, uitwerking van bepaalde aspecten, woordvoerderschap, het opstellen van een plan 
voor crisiscommunicatie enz.). 

DE INTERNE COMMUNICATIE OP EEN HOGER NIVEAU TILLEN

Het doel van interne communicatie is de waarden en doelstellingen van de OVB kenbaar ma-
ken en zorgen dat de basis (de advocaten) ze delen. Ook hier kan een betere visibiliteit meer 
betrokkenheid creëren. Beleidsbeslissingen kunnen beter op voorhand afgetoetst worden bij 
de basis en eenmaal ze genomen zijn moeten ze hierover gepast geïnformeerd worden. Het 
blijft uitermate belangrijk de individuele advocaat rechtstreeks aan te spreken zodat hij of zij 
geïnteresseerd blijft in wat de OVB doet (en kan doen) voor de beroepsgroep. 

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten: 

De	communicatie	met	individuele	advocaten,	de	afgevaardigden,	de	stafhouders,	moet	effi-
ciënt en direct zijn ( bijvoorbeeld via korte (email)boodschappen).

De	bestaande	communicatiemiddelen	(AD	REM,	Orde	Express)	actualiseren	waar	nodig	en	
aanvullen	met	tussentijdse	directe	newsflashes	(per	doelgroep).		

Naar de individuele advocaten toe: 

Het privaat luik moet nu daadwerkelijk vernieuwd worden zodat het gebruiksvriendelijk is.

Ik zou opnieuw een ‘advocatendag’ rond een actueel thema dat alle advocaten aanbelangt 
(bijvoorbeeld is onze wetgeving een potpourri geworden?) willen organiseren.

Naar de afgevaardigden toe: 

De organisatie van de Algemene Vergaderingen is aan hernieuwing toe (zie ook infra). Ik 
neem mij o.a. voor aan de Algemene Vergadering voor te stellen een aantal vergaderingen 
te	 reserveren	 voor	 specifieke	 onderwerpen	 (die	 dan	 ook	 op	 een	 andere	manier	worden	
voorbereid, voorgesteld en besproken). Herhaaldelijk komt de vraag naar boven of deze 
Algemene Vergadering een ‘eigen’ voorzitter dient te hebben ( o.a. in 2015-16 n.a.v. de 
besprekingen over de structuren en werken van de OVB). Die beslissing komt de Algemene 
Vergadering toe. 

Naar de lokale balies toe:

Een wederzijds informeren2 tussen de verschillende beleidsniveau’s is noodzakelijk. 





2. Temeer daar de leden van de algemene vergadering niet noodzakelijkerwijze zitting hebben in een Raad van de Orde en niet noodzakelijkerwijs 
het standpunt delen van de raad van de Orde en de Stafhouder die zitting heeft in de AV
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Zo zou ik aan de verschillende raden van de orde voorstellen dat leden van de raad van be-
stuur - indien gewenst - een raad van de Orde bijwonen.

De bedoeling is een vernieuwde ‘Ronde van Vlaanderen’ te houden, waarbij we voorname-
lijk luisteren naar wat de raden van de Orde verwachten van de Orde van Vlaamse Balies. Dit 
is ook een ideaal moment om de werking en structuur van OVB toe te lichten.

Wij stellen weliswaar vast dat verscheidene raden van de Orde reeds samenwerken, minstens 
overleggen met de afgevaardigden van hun balie in de  Algemene Vergadering3 , maar er 
bestaat nog altijd een gevoel dat het bestuur van de OVB ver af staat van de balies en hun 
leden. De informatiedoorstroming van lokale orde (en hun leden) naar het bestuur toe én 
vice versa verloopt nu niet optimaal.

Het	spreekt	vanzelf	dat	deze	contacten	geen	afbreuk	doen	aan	de	specifieke	taak	en	rol	van	
de leden van de Algemene Vergadering en hun relaties met hun ‘achterban’, de stafhouders 
en de raden van de orde.

Naar de medewerkers van de OVB toe:

De medewerkers van de OVB zijn een aparte doelgroep van de interne communicatie. Zij 
moeten in een positieve, stimulerende omgeving kunnen werken. Motivatie en enthousiasme 
(onder andere door opleidingen, feedback, toekomstperspectief) zijn hierbij belangrijk.

 
HET FACILITEREN VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN 

In overleg met DIPLAD zorgt de Orde ervoor dat zij de vinger aan de pols houdt van noodza-
kelijke ontwikkelingen. Zij faciliteert de digitale vaardigheden van advocaten o.a. door oplei-
dingen. De meesten onder ons zijn geen ‘digital natives’. Het DPA (digitaal platform advoca-
tuur) moet betrouwbaar zijn, stabiel, efficiënt én gebruiksvriendelijk. 

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein: 

Voor advocaten is informatie cruciaal. Data-analyseplatforms en artificial intelligence kunnen 
nuttig zijn voor de advocatenpraktijk. Het brengt echter ook nieuwe vragen met zich mee 
naar onder andere privacy (wie is eigenaar van de data, hoe goed is de eigenaar van de data 
beschermd), veiligheid en integriteit (hoe gaan we om met die data).

De OVB zou bv bestaande softwarepakketten kunnen laten analyseren, of nagaan hoe we 
data-analyseplatforms	en	 artificiële	 intelligentiemogelijkheden	 voor	de	 advocatuur	 kunnen	
inzetten en de advocaten terzake begeleiden. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat 
de advocatuur niet volledig afhankelijk wordt van bepaalde leveranciers.

Of we zo ver moeten gaan als de ‘find a laywer’ site in USA waar je heel veel advocaten op 
terugvindt in alle materies maar ook met de peer reviews én de klantenreviews – een Tripad-
visor voor advocaten – gaat m.i. te ver, maar het is een interessante denkpiste.

Gestandariseerde diensten zullen online kunnen aangeboden worden, bijvoorbeeld in het 
consumentenrecht en voor kleine geschillen. Kostenbeperking zal de regel zijn. Mobiele 
dienstverlening of dienstverlening buiten het kantoor zal aan belang winnen in een digitale 
wereld. Kennis is geen monopolie meer van advocaten Alle juridische informatie wordt onli-
ne aangeboden en iedereen kan ze ook consulteren.  De OVB zou in samenwerking met de 
balies en de CJB’s (commissies voor juridische bijstand) een online juridisch eerste lijnsplat-
form kunnen opzetten.

3. Bepaalde stafhouders hebben lokaal parallelle departementen gecrëeerd waarin leden van de Raad van de Orde, afgevaardigden OVB van die 
balie en “individuele” advocaten samenwerken.
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ANALYSE, ADVIES, STANDPUNTEN OVER (KOMENDE) WETGEVING 
EN COMMUNICATIE HIEROVER

Hier is uiteraard een belangrijke taak weggelegd voor de studiedienst en het departement 
communicatie. Die analyse, standpunten en adviezen moeten (tijdig) terecht komen daar waar 
invloed kan uitgeoefend worden. Ze moeten gecommuniceerd worden rekening houdend 
met het doelpubliek: de advocaat, de ‘politiek’, het grote publiek.

 De knowhow en output van de studiedienst moet snel ter beschikking gesteld 
worden van de balies én de individuele advocaat (zo bijvoorbeeld aan de modelcon-
clusies eerste verhoor advocaat die enige jaren geleden werden ter beschikking gesteld; 
FAQ’s BTW; cahiers over de veranderde wetgeving. 

 De OVB moet nog beter inspelen op de juridisch relevante actualiteit en de wetgeving 
pro-actief mee bepalen. Denken we maar aan de informatie in verband met de rechtsbijstand-
verzekering, de evaluatie van de tuchtprocedures.

EEN PRAKTISCHE BEROEPSOPLEIDING 

Volgens de meest recent berichten zal de grondig hervormde beroepsopleiding, waarvan de 
contouren getekend werden door de Algemene Vergadering van de OVB in het najaar 2014, 
niet	voor	morgen	zijn,	door	een	aantal	externe	factoren.	Dit	vergt	een	aanpassing	van	het	
hervormingsplan. De hervormingen moeten idealiter parallel lopen met de hervorming van 
de beroepsopleiding bij de AVOCATS.BE.

 Een structureel overleg	met	de	stagiairs	en	stagemeesters	kan	het	reflectieproces	daar-
over	bevorderen	en	bijdragen	tot	een	efficiëntere	stagebeleving.

 De opleiding van toekomstige advocaten, van stagiairs, moet aanvullend zijn op de uni-
versiteitsopleiding en aansluitend op zijn of haar praktijk. Kortom, die opleiding moet oog 
hebben voor de ontwikkelingen waarmee beginnende advocaten rekening mee moeten hou-
den en die zij gedurende heel hun carrière als advocaat kunnen gebruiken en nodig hebben 
(advocatuurlijke vaardigheden/ beroepsattitudes/ ethiek/deontologie/ stressbestendigheid).

PERMANENTE VORMING

Een aanbod creëren en het coördineren van een permanente opleiding niet alleen kennis-
inhoudelijk en op het vlak van de juridische actualiteit, maar ook op het gebied van orga-
nisatie en administratie van het kantoor, compliance (witwas- derdengelden), gedragsnor-
men, marketing en communicatie. 

 Misschien moeten we ook meer feedback en inzicht geven aan advocaten, door onder-
linge ervaringen uit te wisselen (wat men met met een Engelse term peer reviews noemt).

 Zowel bij de beroepsopleiding als de permanente opleiding moet er aandacht zijn 
voor actuele ontwikkelingen en noden als daar zijn specialisatie, diversiteit, internatio-
nalisering, digitalisering. 

 De Orde dient zich volgens mij vrij terughoudend op te stellen met het ‘labelen’ van kwali-
teit, want hoe controleer je immers kwaliteit? De Orde dient wel verder te werken aan het pro-
ject kwaliteitszorg door bvb een instrument ter beschikking te stellen voor kwaliteitsmeting.
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LEVENSKWALITEIT VAN DE ADVOCAAT  

 Het is belangrijk dat de OVB een ruim aanbod collectieve voorzieningen blijft voorzien, 
zodat	elke	advocaat	over	gewaarborgde	minimale	financiële	zekerheden	kan	blijven	beschikken,	
ook wanneer het misloopt (opvolgen van de dossiers van het Solidariteitsfonds, Voorzorgskas, 
O.V.V. Precura, verzekeringscontracten B.A. en insolvabiliteit, hospitalisatie).

 Advocaten zijn immers niet immuun voor depressies en burn-outs. De OVB moet 
acties uitwerken of ondersteunen die gericht zijn op preventie of remediering (zoals het 
programma Welzijn op tableau). Het loont tevens de moeite om initiatieven te ontwikkelen 
waarbij advocaten die de balie wensen te verlaten/ moeten verlaten kunnen begeleid 
worden in een heroriëntatie (cfr loopbaanbegeleiding). Diegenen die de balie verlaten, 
blijven nadien bij voorkeur ‘ambassadeurs’ van ons beroep.

OVB IN DE WERELD 

De OVB moet een belangrijke rol blijven vervullen zowel regionaal als (inter)nationaal.

 Vele beslissingen die de advocatuur aanbelangen, worden genomen op Europees en 
mondiaal vlak. Via de CCBE, IBA, ABA, FEB moet de OVB (als vertegenwoordiging van alle 
Vlaamse balies en Brussel NL) haar invloed aanwenden en wegen op de besluitvorming, 
via een vaste vertegenwoordiging. ‘Onze advocaten’ die deel uitmaken van de Belgische 
delegatie van de CCBE kunnen in de CCBE een belangrijke rol vervullen en moeten kunnen 
rekenen op steun en medewerking van de OVB. Structureel overleg is noodzakelijk (bij-
voorbeeld maandelijkse of tweemaandelijkse vergadering met voorzitter OVB desgevallend 
bestuurder(s)). 

 Dat de zetel van de OVB in Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa is 
gevestigd, is een troef nu hier belangrijke internationale en Europese instellingen gevestigd 
zijn. Vele EU-advocaten wonen en werken in Vlaanderen en Brussel maar kennen de OVB niet. 
Daar moeten we iets aan doen.

 De samenwerking met Brussel Nederlands op dat vlak biedt mogelijkheden. Deze buiten-
landse advocaten schrijven zich meestal in op de EU-lijst van de (Nederlandse Orde van advoca-
ten bij de balie te Brussel en in mindere mate bij andere Ordes. Daarnaast kent Brussel een B-lijst.

GEDRAGSREGELS ZIJN NOODZAKELIJK

Gedragsregels zijn een houvast, een ethische grens. Advocaten zijn weliswaar ‘ondernemers’ 
maar niet ‘ongebreideld’. Confraterniteit is geen oubollig begrip of misplaatst corporatisme, 
maar zorgt voor een goede relatie tussen advocaten in het belang van hun clienten en van 
een eerlijke en behoorlijke beroepsuitoefening en rechtspleging. 

We dienen te vermijden dat onze advocaten die dagelijks hard werken en veel geld investe-
ren in hun kantoor om hun clienteel goed bij te staan, weggeconcurreerd worden door hen 
die het niet nauw nemen met de gedragsregels. 

De vrees om ‘marktaandeel’ te verliezen (omdat de cliënt andere verwachtingen heeft dan 
vroeger en prijsbewuster is geworden) mag ons de deontogische regels niet uit het oog doen 
verliezen. 
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Het feit dat een advocaat ook ondernemer is, betekent niet dat alle aspecten van onderne-
merschap dan ook zo maar moeten omarmd worden. Het wetboek economisch recht dat 
op de vrije beroepen én dus op de advocaten van toepassing is, wijdt een apart boek aan 
ons	én	vele	specifieke	regels	blijven	gelden	voor	de	advocatuur	omwille	van	haar	unieke	
positie en taak. 

Maar laten we ons er dan ook naar gedragen. Anders eindigen we misschien zoals één van 
de	meest	prominente	kantoren	van	de	Verenigde	Staten.	In	de	nasleep	van	de	financiele	
crisis	ging	het	ten	onder	en	de	CEO	en	de	financieel	directeur	van	het	kantoor	moesten	
zich verantwoorden voor de strafrechter (scheme to defraud, conspiracy and grand larceny). 

 Gedragsregels kunnen we m.i. tot de essentie herleiden én ervoor zorgen dat ze 
toegepast worden. Dit is niet vanzelfsprekend. De Orde moet durven nagaan of sommige 
regels niet aan herziening toe zijn. Hierbij dient de Orde oog te hebben voor de ontwikke-
lingen binnen en buiten de advocatuur anno 2017. Wat zijn de heersende opvattingen over 
die normen, die richtlijnen? Bevraging en discussies, niet alleen met de advocaten maar ook 
met buitenstaanders organiseren en de resultaten hiervan analyseren om tot een evaluatie 
van de gedragsregels te komen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de regels over tegenstrijdige 
belangen, briefwisseling tussen advocaten en aanbreng van zaken.

Wie zegt gedragsregels, zegt uiteraard ook tucht en toezicht op gedragsregels. Ook op het 
gebied van de tucht, dient de Orde actie te ondernemen, wil de advocatuur ‘meester’ blijven 
van de eigen tucht, wars van overheidsinmenging.

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein: 

Verder werken aan de evaluatie van de tuchtprocedure en voorstellen voor optimalisering 
ervan uitwerken. Garanties bieden dat tuchtonderzoek, behandeling door de tuchtraad kwa-
litatief hoogstaand is.

Het bestaande kenniscentrum tucht en deontologie (tucht- en adviezendatabank) verder 
uitbouwen voor de balies en de advocaten.

Stafhouders hebben een belangrijke rol op dit vlak. De Orde kan overleg organiseren, coör-
dinatie en harmonisering bewerkstelligen, ‘good practices’ uitwisselen. Kortom, stafhouders 
ondersteunen bij de klachtenbehandeling en toezicht /tucht. 

Ik denk ook aan het uitbouwen van onderzoekscellen over de balies heen (dit zal m.i. naar 
aanleiding van de toenadering/ fusies tussen verschillende balies vanzelf in die richting evo-
lueren – de OVB kan dit proces begeleiden, professionaliseren, uitbouwen).

Toezien op naleving van regels en reglementen, is m.i. niet negatief, het is immers ook een 
garantie	naar	de	buitenwereld	toe	van	de	sérieux	van	de	advocaat.

Dit toezicht kan zeker en vast nog geprofessionaliseerd te worden. De OVB kan hiertoe 
bijdragen, bepaalde taken op zich nemen (bijvoorbeeld verwerking van gegevens over rap-
portage carpa-rekening, permanente vorming) via geactualiseerde modules zodat deze infor-
matie aan de balie (lees stafhouder) wordt overgemaakt voor verder gevolg. 
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MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE OVB 

Als alle voorgaande doelstellingen benaarstigd en verwezenlijkt worden kan de OVB ook optimaal 
haar maatschappelijke rol vervullen (als actor van justitie die ijvert voor toegang tot het recht) en kan 
ze daarvoor ook draagvlak vinden bij haar leden. Hieronder enige (niet limitatieve voorbeelden): 

• Rechtsbijstand voor minvermogenden 

Een gezonde financiering is noodzakelijk. Zowel voor de advocaat zelf als voor de rechtzoe-
kende.	Kwaliteit	heeft	een	prijs.	Het	gevaar	bestaat	dat	bij	gebrek	aan	gezonde	financiering	
van de rechtsbijstand voor mindervermogenden, advocaten de rechtsbijstand voor minver-
mogenden niet meer zullen uitvoeren (zowel advocaat-stagiairs als tableauadvocaten).

• Toegang tot het recht voor de middenklasse

Ik zei hierover al het volgende in het voorjaar 2016: 
“Voor de modale burger dreigt het gerecht nu al ontoegankelijk te worden of althans niet 
meer met de hulp van een goede advocaat. O.a. omdat heel dat proces van rechtsbedeling 
onbetaalbaar is geworden voor wie geen beroep kan doen op gratis rechtsbijstand. (Met 
dank aan o.a. de BTW van 21 procent op advocatendiensten, ook voor particulieren).”  

De	verhoogde	rol-en	griffierechten	zijn	een	feit.	En	het	argument	dat	ze	tientallen	jaren	quasi	
onveranderlijk laag waren, verandert niets aan de vaststelling dat procederen risicovol wordt 
en	enkel	nog	een	kleine	groep	van	financieel	slagkrachtigen	een	procedure	zal	durven	opstar-
ten en de anderen hun rechten niet meer kunnen of durven uitoefenen.

Weten we hoeveel particulieren zich voortaan zelf verdedigen voor de rechtbank (bv in poli-
tiezaken en voor de vrederechter). Nochtans zullen magistraten het met mij eens zijn, (althans 
een magistraat die naam waardig) dat een onderneming of een particulier erbij gebaat is om 
een goede advocaat onder de arm te nemen. En gelooft u maar niet dat de alternatieven 
voor een proces – hoe lovenswaardig ook – altijd zaligmakend zijn of minder duur. En neen, ik 
pleit als remedie zeker niet voor een zoveelste verhoging van de inkomensgrenzen om aldus 
nog meer mensen van gratis rechtsbijstand te laten genieten. Want dan maak je van gratis 
kwaliteitsvolle juridische bijstand voor minvermogenden een farce. Want de overheid heeft 
daar	meer	dan	waarschijnlijk,	noch	in	België,	noch	in	Europa,	noch	over	de	oceaan	de	financi-
ele middelen voor over en ik geloof niet in goede bijstand voor een habbekrats.  

Ik geloof persoonlijk wél dat een breed gepromote, rechtsbijstandsverzekering, (gekoppeld 
aan	een	fiscale	aftrekbaarheid),	een	deel	van	de	oplossing	kan	zijn	voor	juridische	dienstver-
lening door advocaten aan particulieren. Op voorwaarde dat die verzekering een ernstige 
dekking	biedt	voor	de	meest	voorkomende	geschillen	én	er	van	bij	het	begin	van	het	conflict	
plaats is voor de advocaat, die door de verzekerde vrij kan gekozen worden, niet alleen om 
te pleiten maar ook voor advies, bemiddelen of arbitrage. Het blijft essentieel dat voor kwa-
litatieve diensten behoorlijke erelonen betaald worden. Richting Duitsland kijken voor die 
formule, met goede erelonen voor de diensten, kan waarschijnlijk geen kwaad. 

Koen Lenaerts, eerste voorzitter van het Europees Hof van justitie verklaarde in zijn nieuw-
jaarstoespraak voor de Orde van Vlaamse Balies in 2016 overigens dat ereloonbarema’s in 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn én kwaliteitsvolle prestaties vanzelfsprekend een be-
paalde prijs hebben; ook dat aspect is de moeite van het onderzoeken waard.

De OVB bestudeert dit laatste onderwerp in een werkgroep. Ik ben benieuwd naar hun analyse, 
standpunten en voorstellen. Dit dient spoedig naar de Algemene Vergadering gebracht te wor-
den voor debat. 
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• Project rond internering 

De OVB heeft zowel adviezen en standpunten t.a.v wetgeving op dat vlak geformuleerd en 
communiceert op geregelde tijdstippen rond dit thema (Gent, bijvoorbeeld n.a.v. opening 
tentoonstelling Dr Guislainmuseum; persprijs OVB 2016) 

• Eerbied voor de rechtstaat en voor de democratie blijven opeisen

De OVB klaagt schendingen van mensenrechten in het algemeen en in het bijzonder van 
advocaten aan. 

WIE DOET WAT? 

• De raad van bestuur als TEAM

Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur om alle 
werkzaamheden binnen de OVB te coördineren, richting te geven, te anticiperen en bij te 
sturen waar nodig.

Bestuurder zijn, is geen vrijblijvend engagement. Het vergt vele kwaliteiten en ook een zekere 
bestuurs- en beleidsbekwaamheid over de verschillende departementen heen. Deze departe-
menten en hun bestuurders zijn geen eilanden, maar werken vaak samen of ten ‘dienste van 
mekaar’. De studiedienst en de communicatiedienst illustreren dat het best. 

Ik blijf wel voorstander van het opdelen van bevoegdheden over de verschillende departe-
menten waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur en onderlegdheid van éénieder. 
Bepaalde	departementen	noodzaken	op	dit	ogenblik	een	bepaalde	expertise.	Uiteraard	hangt	
de uiteindelijke taakverdeling ook af van hoe de kiezer (dus de Algemene Vergadering) de kaar-
ten zal leggen. Bepaalde departementen kunnen misschien samengevoegd/ herschikt worden. 

Hierbij rijst de vraag of een bestuurder (enkel) beleidsmatig actief is of ook taken uitvoert, die 
eerder tot het dagelijks bestuur behoren. Uiteraard hangt dit ook af van de mate van professi-
onalisering	van	de	andere	‘structuren’	of	de	inbreng	van	externe	professionals	of	outsourcing	
naar	externen	op	bepaalde	beleidsdomeinen	(	bijvoorbeeld	HR	–	IT-	financiën-	communicatie)	
(	zie	hieronder).	Uiteraard	moeten	we	de	financiële	impact	hiervan	analyseren.

Weinigen zullen mij tegenspreken als ik stel dat op dit ogenblik het bestuursmandaat nog 
voor een groot deel uitvoerend is. Een bestuurder stuurt zijn medewerker(s) aan, geeft feed-
back en staat open voor feedback van medewerkers.

• Een directie en medewerkers als TANDEM

Deze directie staat in voor het dagelijks bestuur (uitvoeren, voorbereiden van het beleid/ 
beleidsvoorstellen doen). Hierbij wil ik inzetten op professionalisering (inhoudelijk en organi-
satorisch) en continuïteit.

Er dient nagegaan te worden welke ‘algemene directies’ noodzakelijk/ nuttig zouden zijn en 
wat de kost hiervan is. Het huidige bestuur is begonnen met deze analyse. Het volgende be-
stuur zal keuzes moeten maken. 

Als gewezen bestuurder, afgevaardigde én stafhouder die het huis van de OVB genegen was 
en is, heb ik het voordeel het huis van de OVB en de meeste medewerkers te kennen en ze 
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allen op hun mérites te waarderen. Op die wijze kan een draagvlak voor bijkomende profes-
sionalisering	gecreëerd	worden	zowel	intern	als	extern.

• De Algemene Vergadering: de democratische vertegenwoordiging van alle balies

Bij het ontstaan van de Orde van Vlaamse Balies stond de rechtstreekse inbreng van de 
individuele advocaat en de democratische vertegenwoordiging van alle balies centraal. De 
Algemene Vergadering is de veruiterlijking van deze gedachte. Het is de individuele advocaat 
(behorend tot een lokale orde) die de leden van de Algemene Vergadering kiest, die zelf een 
uitgebreide beslissingsmacht heeft over de zaken die tot de bevoegdheid horen van de OVB.

De  Algemene Vergadering heeft ook een ‘wetgevende taak. Reglementen opstellen. Dit is 
niet ‘eindeloos’. De  Algemene Vergadering heeft inspraak in het beleid, bepaalt het beleid. 
De besluitvorming verloopt niet altijd gemakkelijk. De  Algemene Vergadering moet erop 
kunnen vertrouwen dat de uitvoering van het beleid door de Raad Van Bestuur gebeurt.

Bij het begin van de ‘legislatuur’ past het de besluiten van de Algemene Vergadering van juni 
2016 over de ‘werking en structuur van de OVB en het kiesreglement te analyseren. In het 
licht van het nu snel wijzigende advocatenlandschap (fusies/ samenwerkingen tussen bepaal-
de balies) en de gevolgen die dit zal hebben. Op basis van die analyse kunnen we voorstellen 
doen voor een optimalisatie van deze werking.

De rol van de leden van de  Algemene Vergadering (individu/ lid van de balie/ vertegen-
woordiger van zijn of haar ‘achterban’) kan dan ook besproken worden. Er is nood aan een 
herziening van de wijze waarop de reglementen tot stand komen. Moeten er geen vooraf-
gaande studie van doelstellingen/noden/ impact uitgevoerd worden? Moeten de procedures 
van amendering niet herzien worden?

Het wijzigende balielandschap zal ongetwijfeld zorgen voor nieuwe inzichten. Diezelfde re-
flectie	gaat	op	voor	de	bevoegdheden van de verschillende beleidsniveau’s. De vraag naar 
de toewijzing van de bevoegdheden wordt gebaseerd op inhoudelijke criteria, op optimali-
satie van de uitoefening van die bevoegdheden, niet op “macht of belang”, zoals sommigen 
het formuleren.

De	lokale	raden	van	de	balies	hebben	specifieke	wettelijke	bevoegdheden	(artikel	Ger.W.	456:	
tucht-stage-tableau). De OVB heeft wettelijk bepaalde bevoegdheden (artikel 495 Ger.W). 
Bevoegdheidsconflicten	kunnen	zich	voordoen	 (bijvoorbeeld	op	vlak	van	de	 juridische	bij-
stand); er kan weerstand zijn tegen het overhevelen van bevoegdheden of het toepassen van 
de reglementen die op niveau van de OVB zijn genomen ; er kunnen problemen ontstaan 
wegens	het	uitblijven	van	regulering;	er	kunnen	specifieke	“lokale”	noden	zijn	etc.

De besprekingen in diverse arrondissementen over samengaan of intensiever samenwerken 
tussen lokale ordes, zullen die problematiek een andere dimensie geven en ook gevolgen 
hebben voor de Orde van Vlaamse Balies. 

Als	gewezen	Stafhouder	van	een	grote	balie,	met	specifieke	gevoeligheden	(niet	in	het	minst	
omdat ze de zusterorde is van de Franse Orde, die op haar beurt lid is van de  AVOCATS.BE; 
een orde die ook vele internationale kantoren heeft met gedragsregels die niet altijd dezelfde 
zijn als de onze) stel ik mijn ervaring graag ter beschikking, bij het zoeken naar nieuwe even-
wichten tussen die nieuwe (grotere) entiteiten onderling en mét de OVB, zonder taboes. Deze 
nieuwe entiteiten (met hun lokale antennes) moeten een plaats vinden in het geheel. 

Brussel (Nederlands) kan hier een belangrijke rol vervullen, vanuit haar historiek van omvang, 
diversiteit. Ze kan ook een brug vormen met de andere kant van de taalgrens.
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• De commissies als reflectie- en adviesorgaan

Over de werking van de commissies (hun samenstelling, hun bevoegdheid, hun manier van 
werken en rapporteren) moet grondig nagedacht worden. 

M.i. is een netwerk van adviseurs voor de raad van bestuur, commissies en de Algemene 
Vergadering over belangrijke facetten van het beleid, te overwegen. 

Op dit ogenblik wordt dit structureel niet voorzien. Die adviesraad dient m.i. ook niet uitslui-
tend uit advocaten te bestaan ik denk daarbij aan de hervorming van de beroepsopleiding en 
de evaluatie tuchtprocedure). 

• De Stafhouders als bevoorrechte spreekbuis 

Stafhouders zijn ex officio leden van de Algemene Vergadering en stemgerechtigd. Zij verte-
genwoordigen in de  Algemene Vergadering hun balie. Ik pleit voor het behoud van de spe-
cifieke	vergaderingen	met	de	Stafhouders.	Zij	zijn	de	spreekbuis	voor	de	disederata	van	de	
leden van (de raden van) de ordes, die momenteel niet allen deel uitmaken van de Algemene 
Vergadering. 

Gelet	op	hun	specifieke	taken	en	bevoegdheden	(o.a	op	het	vlak	van	tucht)	kunnen	zij	be-
paalde onderwerpen onder de aandacht van de OVB brengen. Zij kunnen ook aangeven op 
welke gebieden de OVB de lokale ordes beter/anders kan ondersteunen (bijvoorbeeld in de 
uitbouw van de stagescholen) en hoe we onze respectieve bevoegdheden optimaal kunnen 
uitoefenen. Ik voorzie dat ook hun rol, taken en respectieve bevoegdheden zullen worden 
(her)bekeken n.a.v. de samenwerking/ fusie tussen verschillende balies. 

MET WELKE MIDDELEN?

De	werking	van	de	OVB	wordt	gefinancierd	met	bijdragen.	Alle	advocaten	zijn	immers	lid	van	
de	Orde,	via	hun	balie.	Alle	advocaten	financieren	deze	Orde	ook	via	hun	jaarlijkse	financiële	
bijdrage. Het opstellen van de begroting is geen sinecure, en gebeurt op basis van een ana-
lyse van doelstellingen, realisaties en noden. M.i. verdient het aanbeveling een meerjaren-
begroting te overwegen. Dit langetermijndenken moet uiteraard getoetst worden aan een 
jaarlijkse verantwoording en evaluatie.

De vraag stelt zich hoe we de nood aan professionalisering en een kwalitatief hoge dienst-
verlening	zullen	financieren.	Deze	toegekende	middelen moeten transparant beheerd en 
op verantwoorde wijze gebruikt worden. Er dient zorgvuldig mee omgegaan te worden 
want dit zijn de bijdragen van elke advocaat. (voorlopig is dit voor iedere advocaat dezelfde 
bijdrage). De solidariteit tussen alle advocaten is wat mij betreft essentieel maar daar er dient 
behoedzaam mee omgesprongen te worden. 

Dezelfde principes gelden voor de CVBA DIPLAD. In de beheersovereenkomst tussen OVB 
en DIPLAD moet dit weerspiegeld worden. n


